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مقدمه
مقارن قرون 7 و 8 ه.ق، کش��ور ایران ش��اهد یکی از 
بی رحمانه تری��ن فجایع و کش��تارها در ط��ول تاریخ 
پرفراز و نشیب خود بوده است. کشوری آباد با تمدنی 
بر ف��راز تاری��خ آن روزگاران و ثروت انب��وه ایرانیان 
ش��اید از عواملی بود که مغول ه��ا را ترغیب به حمله 
ب��ه ایران کرد. در این میان اما، ش��یراز و مکتب هنری 
آن از دی��دگاه و تیررس حمالت مغول ها در امان بود. 
شاهان اینجو که خود ادیب و ادب پرور بودند بر خطه 
فارس بس��اط حکمرانی گسترده و در حمایت از انواع 
هنر ش��هره خاص و عام بودن��د و در جهت مقابله با 
نفوذ و س��لطه آداب و رس��وم و فرهنگ بیگانه، خود 
را س��خت اس��توار نش��ان می دادند. فرآیند ایستادگی 
در مقابل فرهنگ ه��ای بیگانه و غیرایرانی اما، ش��یوه 
دیگرگون��ه ای به خ��ود گرفت. آن ه��ا، تاریخ و تمدن 
ایرانیان کهن را احیا و فرهنگ قدیم و تمدن سترگ و 
برآمده از زندگی آن ها را همچون سدی در برابر نفوذ 
بیگانگان قرار دادن��د. حاصل فرایند مزبور در رهگذر 
این مواریث عظیم فرهنگی، تولد ش��اهنامه های س��ال 
731، 733، 753 ه.ق و به وی��ژه 741 ه.ق -ش��اهنامه 

قوام الدین حسن- می باشد. 
پژوهش حاضر، ناظر به بررس��ی میزان تأثیراتی است 
که دو ن��گاره س��رلوح ش��اهنامه قوام الدین حس��ن، 
از بخش��ی از اصول و ش��یوه های رای��ج در هنر دوره 
ساس��انی گرفته اند. هدف از این پژوهش، ابتدا بررسی 
خصوصیات هنر ساس��انی و مطالعه نگاره های سرلوح 
ش��اهنامه قوام الدین و در نهایت مقایس��ه و شناسایی 
وجوه اش��تراک و افتراق س��نن هنری این دو دوره از 

نقاشی ایران می باشد.
انتخ��اب ش��اهنامه قوام الدین از ای��ن رو حائز اهمیت 
اس��ت که در هر دوره ای از مکاتب هن��ری ایران، در 
تصویرگری ش��اهنامه ها، هنرمندان معموال از س��نن و 
قواعد هنری پیش��ین تأثی��ر گرفته ان��د. نگارگران این 
شاهنامه نیز از این قاعده مس��تثنی نبودند، چنانکه دو 
شاهنامه پیش��ین یعنی شاهنامه های 731 و733 ه.ق را 

پیش رو داش��تند و بر این اساس اوج خالقیت هنری 
مکتب شیراز این دوره را در شاهنامه قوام الدین حسن 

می توان مشاهده کرد.
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و ش��یوه 

جمع آوری مطالب نیز کتابخانه ای است. 
براب��ر اطالع منبع��ی که دال بر ارتباط مس��تقیم با این 
موضوع باش��د، موجود نیس��ت، لیکن مواردی که در 
ارتباط غیر مستقیم محتمل به نظر می رسند می توان به 

منابع ذیل اشاره کرد.
- چراغعل��ی گل، س��میه )1389(، ت��داوم نق��وش 
»ساس��انی« در نگارگ��ری مکتب »ش��یراز«، قرینه گی، 

لباس ها، سربند(، دانشگاه الزهرا.
- هاش��می، غالمرض��ا و دیگ��ران »تأثیر س��نت های 
تصوی��ری ساس��انی ب��ر نگارگ��ری مکتب ش��یراز«، 
مطالعات تطبیقی هنر، بهار و تابس��تان 1392، ش��ماره 

5. ص 1-16.
در منابع مذکور صرفًا کلیت آثار مکتب شیراز مد نظر 
ب��وده. ولیکن در تحقیق حاضر دو نمونه از نگاره های 
ش��اهنامه قوام الدین به صورت موردی تحت تفحص 

قرار گرفته اند.

شاهنامه قوام الدین حسن
شاهنامه قوام الدین حسن در سال 741 ه.ق، به سفارش 
»قوام الدین حسن« -وزیرآل اینجو- در شیراز اجرا شده 
اس��ت. این نس��خه 325 برگ دارد و اندازه هر برگ آن 
 .)www.asia.si.edu( 29/1*36/1  سانتی متر می باشد
ش��اهنامه قوام الدی��ن دارای 104 مجل��س نقاش��ی و 
تذهیب است. اشعار این نسخه در هر برگ، درجدولی 
6 س��تونی که با خطوط قرمز رنگ مش��خص شده اند 
نوش��ته شده است. متن نوشتاری آن 28×24 سانتی متر 
می باش��د که با جوهر سیاه و به خط نسخ نوشته شده 
و عن��وان فصل ها نیز به رنگ قرمز، آبی و س��یاه و به 
خط توقیع می باشند )همان(. خوشنویس این شاهنامه 
»حسن بن محمد بن علی بن حسینی موصلی کتابت« 
می باشد )همان(. این نسخه در در سال 1919م توسط 
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یک دالل هنری بنام »تیگران کلکیان« از ایران خارج و 
بصورت اوراق ش��ده در مجموعه های مختلف در دنیا 
 Sherveh، 2000، به فروش رس��ید )آژند، 1387، 78؛

.)217

معرفي دو نگاره سرلوح شاهنامه قوام الدین حسن
نگاره اول: نگاره »جلوس«:

این ن��گاره، یکی از دو س��رلوح ش��اهنامه قوام الدین 
می باش��د. تصویر، پادش��اهی را در مرکز ترکیب بندی 
نش��ان می دهد ک��ه بر تخت��ی نشس��ته و مالزمان در 
اطرافش بطور متوازن و متع��ادل قرار گرفته اند. محل 
نگهداری این نگاره، گالری س��کلر واشنگتن می باشد

)تصویر1(.                                
نگاره دوم:  نگاره »شکار«:

تصویر دو ش��کارچی در قسمت پایین و دو شکارچی 
دیگ��ر در قس��مت فوقانی را در حال ش��کار در میان 
کوه ها نشان می دهد. محل نگهداری این نگاره، گالری 

سکلر واشنگتن می باشد )تصویر2(.
                                 

            
بررسی آثار ساس��انی و نگاره های سرلوح شاهنامه 

قوام الدین حسن
آنچه از دوران باستان بخصوص هخامنشی و ساسانی 
به ی��ادگار مانده، از نظر موضوع��ی ارتباطی تنگاتنگ 
با دربار و حاکم��ان آن دوره دارد )تاریخ جامع ایران، 
1393، 229(. صحنه هایی چون شکارگاه یا یک اتفاق 
تاریخی مانند جنگ و شکس��ت لش��کریان دش��من، 
جملگی در پی به نمایش گذاشتن فر و شکوه و جالل 
و جب��روت پادش��اه و یا حمد و س��تایش اعمال آنان 
می باش��ند )گ��دار، 1345، 273؛ زمان��ی، 1390، 23(. 
نقش برجسته »شکار« طاق بستان، حاکی از رفتار شاه 
در احوال گوناگون و نش��ان دهنده عظمت، ش��کوه و 
اقتدار و همچنین تجمل و تشریفات درباریان و شاهان 

است )تصویر 3(.
تصویر1- سرلوح شکار، شاهنامه قوام الدین 

)Sackler Gallery: www.asia.si.edu( :مأخذ

تصویر2- سرلوح جلوس، شاهنامه قوام الدین 
)Sackler Gallery: www.asia.si.edu( :مأخذ
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قوام الدی��ن  ش��اهنامه  نگاره ه��ای  اغل��ب  موض��وع 
بخصوص دو نگاره س��رلوح آن نی��ز، متعلق به بخش 
حماس��ی و یا تاریخی ش��اهنامه می باشد. آنچه در این 
تصاویر چش��م نواز اس��ت، حکایت نبرده��ای تن به 
ت��ن و دالوری ها و حماس��ه های پهلوان��ی و تاریخی 
می باش��د که حضور ش��اه و درب��ار در آن، نماد غالب 
این نگاره هاس��ت. موضوع اصلی این دو س��رلوح نیز 
رفتار ش��اه را در احوال گوناگون به نمایش درمی آورد 

و نشان دهنده شکوه و اقتدار پادشاه است.
در نگاره جلوس، صحنه ای از مراسم رسمی و درباری به 
تصویر کشیده شده است. پادشاه در وسط ترکیب بندی 
بر تخت س��لطنت تکی��ه داده، مالزم��ان و همراهان در 
دو ط��رف او قرار گرفته و گروه نوازندگان در قس��مت 
پایین کادر، در حال نواختن می باش��ند. دو فرشته نیز در 
باالی تخت پادش��اه و رو به روی هم به تصویر کشیده 
شده اند. پادشاه در داس��تان های شاهنامه و اساطیرایران 
باستان همواره از حمایت خدایان برخوردار بوده است. 
در اینجا نیز حضور فرش��ته در باالی سر پادشاه نمادی 
از مقام روحانی و معنوی او و پشتیبانی تاج و تختش از 

جانب پروردگار می باشد.
در هنر ساس��انی نیز نیروه��ای ماوراء الطبیعه در قالب 
نماد به تصویر کشیده می شوند. فرشته های بالدار نگاره 
جلوس، یادآور نقش برجسته طاق بستان در کرمانشاه 
اس��ت. در هر دو تصویر فرش��ته ها بصورت متقارن و 
روب��روی یکدیگ��ر و در حالی که هرک��دام ظرفی در 
دس��ت دارند ب��ه نمایش درآمده اند. فرش��ته ها هر دو 
بالدار تصویر شده اند و »بال« در اساطیر ایران باستان به 
معنای محافظت و پاسداری و باعث عروج و رسیدن به 
الوهیت می باشد )شوالیه، 1379، 57 و 58( )تصویر 4(.

                                  
فرش��ته نماد ارتب��اط خداوند و مخلوق��ات با یکدیگر 
اس��ت )ش��والیه، 1385، 383 و 384(. ب��ر طب��ق باور 
ایرانیان باس��تان، روح انس��ان در ط��ول زندگی خود 
فرشته محافظی دارد که قبل از بدنیا آمدن او نیز وجود 
داش��ته و هر کس که فره وش��ی یا روح محافظ قوی و 
نیرومندتری داشته باشد می تواند از سرزمین و مردمش 

محافظت کند )آموزگار، 1374، 35(.
در داس��تان های ش��اهنامه نیز با چنین ب��اوری روبرو 
هس��تیم که تنها کس��انی الیق رس��یدن به پادش��اهی 
هس��تند که دارای فره ایزدی باش��ند )آموزگار، 1374، 
34(. برای مثال بعد از کش��ته ش��دن »ن��وذر«1، با آنکه 
دو فرزند داش��ت، اما چون فره ایزدی با آن ها نبود در 
نتیجه بزرگان کش��ور »کیقباد« را برای سلطنت مناسب 
دانستند. با توجه به این مطالب، حضور فرشته در آثار 
ساسانی و نگاره های سرلوح درواقع نوعی مشروعیت 
بخش��یدن به پادشاه و س��لطنت او بود. احتماال پادشاه 
در این نگاره نمادی از »ش��اه ش��یخ ابو اسحاق اینجو« 
است )آژند، 1387، 79( که معروف به فرهنگ پروری 

تصویر3- نقش برجسته ساسانی، طاق بستان مأخذ: )هرمن، 1374، 7(

تصویر4- نقش برجسته ساسانی، طاق بستان. مأخذ: )هرمن، 1374، 74(
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و هنردوس��تی بود و در میان م��ردم محبوبیت زیادی 
داش��ت و ب��ه عبارتی الیق تاج و تخت س��لطنت بود 

)ابن بطوطه، 1376، 194؛ آژند، 1389، 178(.
در پایین نگاره شکار، در میان دو اسب، موجود عجیب 

دیگری نیز به چش��م می خورد که ش��باهت زیادی به 
نقش عقاب یا ش��اهین2 در آثار هخامنش��ی و ساسانی 
دارد )تصویر 1-1(. ش��اهین ی��ا عقاب که در واقعیت 
پرنده ای ش��کاری هستند، در اسطوره نیز نماد پیروزی 
در شکار و جنگ و در تصاویر دوره باستان نیز همواره 
در کنار پادش��اه می باش��ند. در نقوش ساسانی نیز این 
پرنده در باالی س��ر و یا بر روی تاج پادش��اه تصویر 
می ش��ود تا پیروزی او را در جنگ یا ش��کار تضمین 
کند )تصویر5(. حتی درفش پادش��اهی ایران در زمان 
هخامنش��یان نیز به میله یا نیزه ای که باالی آن مجسمه 

یک شاهین قرار داشت وصل بود )تصویر6(.
فرش��ته بال��دار )ش��والیه، 1385، 383 و 384(، عقاب 
یا ش��اهین )آم��وزگار، 1374، 23( و گل نیلوفر باالی 
س��ر فرشته ها جملگی نمادی از فره ایزدی و ارتباط با 

نیروهای مافوق طبیعی می باشند.
از مهم تری��ن ویژگی های هنر ساس��انی، رعایت قرینه 
در ترکیب و س��ایر س��جایای خاص ایرانی اس��ت که 
در نقوش ساس��انی همه جا به چشم می خورد )پرادا، 
1383، 65(. ای��ن قرینگی را می توان در تصاویری که 
مضامین مذهبی و یا رسمی دارند، به وضوح مشاهده 

کرد )زمانی، 1390، 23( )تصویر 9(. 
تقارن، از شاخصه های اصلی در نگارگری دوره اسالمی 
ای��ران و بخصوص نگاره های ش��اهنامه قوام الدین نیز 

محس��وب می ش��ود. چینش اجزای تصویر به صورت 
قرین��ه، هماهنگ و در نهای��ت متعادل و پر کردن کلیه 
فضای تصویر و همچنین نبودن خالء در قاب تصویر، 
عناص��ری انتق��ال یافته از باورها و س��نت های دوران 
باس��تان ایران زمی��ن به دوره موصوف می باش��ند. در 
نگاره جلوس تم��ام عناصر تصویر بصورت متقارن و 
متع��ادل در ترکیب بندی قرار گرفته اند. اگر پادش��اه و 
تخت س��لطنت او را خط تق��ارن تصویر فرض کنیم، 
درباریان و مالزمین در دو طرف تخت او در سه ردیف 
بصورت متعادل و متوازن تصویر شده اند. پایین تخت 

 تصویر 1-1- بخشی از نگاره شکار                                                          

تصویر 5- سکه طال دوره ساسانی 
)tamadonema.ir( : :مأخذ

تصویر 6- درفش پادشاهی هخامنشی
)archetat.mihanblog.com(:ماخذ
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پادش��اه، در راستای خط تقارن، دو جام شراب در کنار 
یکدیگ��ر قرار دارد و گروه نوازندگان نیز در دو طرف 
آن به صورت قرینه ترسیم شده اند. این قرینه سازی در 
فرشته های باالی تخت پادشاه و حتی پرده های ساده و 
خالصه شده در قسمت فوقانی تصویر و تزئینات قاب 

نگاره نیز دیده می شود.
ای��ن ویژگی و س��نت هن��ری در نگاره ش��کار نیز تا 
حدودی قابل مشاهده می باش��د. در پایین تصویر، دو 
پیکره سوار بر اس��ب، رو به روی یکدیگر و بصورت 
متقارن تصویر ش��ده اند. قس��مت باالی نگاره، در میان 
کوه ها، دو ش��کارگر در حالی که کمان ها را کش��یده و 
آماده تیراندازی می باش��ند تا حدودی بصورت متقارن 
ترس��یم شده اند. ویژگی قرینه سازی در این دو سرلوح 
و همچنین تصاویر ساس��انی بیش��تر در صحنه هایی با 

موضوعات رس��می و درباری رعایت ش��ده است. با 
وج��ود خطوط مورب و نامنظ��م کوه ها که تا حدودی 
باعث ایج��اد پویای��ی و حرکت در تصویر ش��ده اند، 
تقارنی ک��ه در چیدمان عناصر تصوی��ر به کار رفته از 
شدت ش��لوغی و تحرک کاسته اس��ت. همچنین کوه 
مثلث شکلی که در پس زمینه دو سوار بصورت استوار 
و محک��م ب��ر روی قاعده خود قرار گرفت��ه، بر تقارن 
این دو سوار و همچنین ثبات بیشتر ترکیب بندی تأکید 

می کند. 
در نقوش برجس��ته ساس��انی و همچنی��ن نگاره های 
س��رلوح ش��اهنامه قوام الدی��ن، فض��ا تخ��ت و بدون 

عمق نمایی تصویر ش��دند. چیدم��ان عناصر از طرفی 
بصورت افقی و بر روی کادر پایین نقش برجس��ته، در 
کنار هم، و از طرف دیگر بصورت عمودی از پایین به 

باال و موازی خط عمودی کادر می باشد )تصویر 3(.
در بیشتر نگاره های شاهنامه قوام الدین حسن نیز در هر 
صحنه، پیکره انسان قسمت اعظم تابلو را در بر می گیرد 
)گری، 1385 ،58(. در نگاره جلوس، 28 پیکره انسانی 
در تصویر مش��اهده می ش��ود که می توان گفت تقریبا 
کل فضای ترکیب بندی را اش��غال کرده اند. پیکره ها بر 
اساس مقام و موقعیت شان، بزرگ و یا کوچک ترسیم 
می ش��وند. در این نگاره پیکره پادشاه و تخت سلطنت 
او که جای��گاه واالتری دارند، از دیگ��ر عناصر درون 

تصویر 7- سر ستون دوره هخامنشی 
مأخذ: )انصاری، 1389، 45(                                                                                                                                   

تصویر8- کاشی الجوردی از دوران هخامنشی
                                                                                                                                )www.ichodoc.ir( :مأخذ

تصویر9-  نقش برجسته ساسانی، تاج گذاری اردشیر دوم
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کادر بزرگتر تصویر ش��ده اند. فرشته ها نیز که نمادی از 
نیروهای مافوق طبیعی می باشند و مرتبه باالیی دارند، 
تقریبًا هم اندازه پادش��اه می باشند. »در مکتب شیراز به 
تصویر انس��ان و حیوان اهمیت بیشتری داده می شود و 
این عناصر مهم ترین بخش فضای نقاش��ی را در شیوه 

اخیر پر می نماید« )تجویدی، 1352، 116(.
مهم ترین عنصر تصویر در نگاره ش��کار، انسان و سپس 
حیوان، بخصوص اسب می باشد. در باور ایرانیان باستان 
حیواناتی چون گاو نر کوهان دار، اس��ب، شیر، خرس و 
گ��راز از مظاه��ر قدرت و مورد س��تایش و تکریم آنان 
بوده اس��ت. اما اسب نشانه س��رعت، قدرت، نجابت و 

نیز مرکبی است که هر س��واری را به مقصد می رساند. 
در نگاره ش��کار با وجود اینکه فرم کوه بیش��تر فضای 
تصویر را پر کرده، اما هنرمند با نپرداختن به جزئیات و 
به کارگیری خطوط ساده در طراحی آن ها از اهمیت این 
عنصر تصویری در برابر انس��ان و همچنین اسب کاسته 
است. پیکره های پایین کادر و همچنین اسب آن ها بدلیل 
مقامی که نسبت به سایر پیکرها دارند، در ابعاد بزرگتری 
تصویر شده اند. عالوه بر این هنرمند برای مهم تر جلوه 
دادن و تشخص بخشیدن به این افراد، در طراحی آن ها تا 
حدودی بیشتر به جزئیات دقت کرده است )تصویر 3(.

در آثار هنری دوره ساسانی، بعد از انسان، این تصویر 
اسب است که بیش��ترین کاربرد را در تصاویر به خود 
اختص��اص داده، چرا که همواره چه در صلح و چه در 

زمان جنگ در اختیار انسان بوده است )تصویر 10(.
»علی اصغر شیرازی« در قسمتی از مقاله خود به مقایسه 
نقش اسب در این سرلوح و نقش برجسته ای از دوران 
ساسانی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دو اسبی 
که در نگاره شکار رو به روی هم قرار گرفته اند و یک 
پای خود را باال بردند کامال از نقش برجسته  »اردشیر« در 
نقش رستم الگو برداری کرده است )هاشمی، 1392، 6(.                                         
همانطور که اش��اره شد، پرس��وناژها بر اساس مقام و 
موقعیت ش��ان کوچک و بزرگ ترسیم 
می شوند. در هر دو دوره، پیکره پادشاه 
ک��ه جای��گاه واالی��ی دارد معم��وال با 
لباسی بلند همراه با کمربندی مزین به 
نقوش تزئینی پوش��یده شده است. »در 
نقش برجسته ساس��انی نیز شاه در هر 
وضعیت به س��بب بزرگی پیکره اش از 
دیگ��ران کامال متمایز اس��ت« )پاکباز، 
1389، 29( )تصویر 3(. تاج پادش��اه، 
تزئین��ات به کار رفت��ه بر روی لباس و 
پوشش پیکره ها و زین اسب، از وجوه 

تمایز اصلی شاه از سایرین می باشد. 
ویژگی مه��م دیگری که در تمام نگاره های ش��اهنامه 
قوام الدی��ن بخصوص نگاره های س��رلوح و همچنین 
تصاویر ساسانی می توان مش��اهده نمود، عدم رعایت 
تناسبات طبیعی در طراحی پیکره ها می باشد. سر پیکره 
نس��بت به ش��انه و همچنین طول بدن بزرگتر ترس��یم 
می ش��وند )Sherveh، 2000، 217(. دست ها نیز بسیار 
کوچک و بصورت قراردادی یعنی در حالت خم شده 
از آرنج به تصویر کشیده می شوند. پای پیکره ها از مچ 
پا در ابعاد کوچکتری نس��بت به بدن آن ها و بصورت 
خالصه، با رنگی تیره نش��ان داده می ش��وند )هاشمی، 

 .)4 ،1392
پیکره های حیوانی نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند. 

تصویر 10- بخشی از نقش برجسته بیشاپور، سواره نظام
مأخذ: )هرمن، 1374، 69(
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س��ر اسب ها نسبت به بدن حجیم آن ها کوچک ترسیم 
شده اند. اسب ها چون نقش برجسته های هخامنشی در 
تخت جمشید با گردنی خمیده و انحنای پای جلویی و 
باال رفته ترسیم شده اند )پرادا، 1383، 295(. حتی سم 
اس��ب ها نیز نسبت به این بدن توپر، با ظرافت طراحی 

شده اند. 
در نقوش برجس��ته دوره ساس��انی چه��ره، غالبًا فاقد 
ویژگی های خ��اص بوده و هیچ گون��ه حالت رفتاری 
را ب��ه بینن��ده القا نمی نماید. آرامش چه��ره افراد حتی 
در صحنه های مهیج ش��کار، از وج��وه غالب تصاویر 
دوره ساس��انی می باشد. بررسی چهره افراد در این دو 

س��ازه هنری نیز قابل تأمل می باش��د. اجزای صورت 
هی��چ حالت خاصی را به بیننده القا نمی کنند. در نگاره 
ش��کار، در قس��مت فوقانی ترکیب بندی، شخصی در 
حال شکار می باشد و با وجود اینکه کمان را کشیده و 
در حال پرتاب تیر به سوی حیوان می باشد، هیچ تغییر 
و یا آثاری از هیجان که متناس��ب با حال و هوای این 

لحظه باشد در چهره او بوجود نیامده است.
افراد در نگاره جلوس نیز با اینکه در مراس��م جشن بر 
مسند نشستن پادشاه حضور دارند و نوازندگان در حال 
نواختن می باش��ند، آثاری از شادی و سرور نه در چهره 
آن ها و نه در چهره خود پادش��اه دیده  می شود. چهره ها 

همچون دوره ساس��انی و هخامنش��ی کامال خنثی و بی 
حالت به تصویر کشیده شده اند. در صورتی که همزمان 
با این دوره، در مکت��ب تبریز ایلخانی روند دیگری در 
جریان اس��ت. هنرمندان این مکتب ت��الش می کنند تا 
حاالت و عواطف انس��انی را در اجزای صورت نش��ان 
دهند. نگاره »سوگ س��یاوش« از نمونه های بارز تجلی 
ای��ن خصوصی��ت در دوره ایلخان��ی در مکت��ب تبریز 
می باش��د )تصویر 11(. در دوران ساس��انیان نیز هنرمند 
بر اس��اس یک س��نت هنری چهره ای واحد برای افراد 
می سازد و تفاوت را در کاله و گاه در اندازه آنها می توان 

تشخیص داد )شریف زاده، 1382، 61(.

اما اجزای چهره، همچون چشم، ابرو، فرم صورت و نوع 
آرایش ریش و مو شباهتی به نمونه های ساسانی ندارند. 
نگارگر مکتب ش��یراز در این قسمت نیز رویکردی به 
گذش��ته دارد با این تفاوت که احتماال از اصول و سنن 
هنری رایج در چهره پردازی دوره سلجوقی بهره می برد 
و بدین ترتیب از ترسیم چهره های مغولی رایج در هنر 
ایلخانان دوری کرده اس��ت )تصویر12(. رنگ های به 
کار رفته در این آثار بس��یار محدود می باشد. همانطور 
که در نگاره جلوس دیده می ش��ود، از یک رنگ اکر یا 
طالیی برای کل تصویر و تنها در بعضی قس��مت ها از 

رنگ قرمز استفاده شده است.

تصویر 11- بخشی از نگاره زاری بر جسد اسکندر، شاهنامه دموت، دوره ایلخانی 
مأخذ: )آژند، 1389، 203(

تصویر12- بخشی از نگاره دوره سلجوقی     
                                                                                                                                )mirasmaktoob.ir/en/news/2082( :مأخذ
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در نگاره ش��کار نیز تنوع رنگی به چش��م نمی خورد. 
رن��گ غالب نگاره احتماال اُکر ب��وده که به مرور زمان 
به خاکس��تری متمایل شده اس��ت. در این تصویر نیز 
از رن��گ قرم��ز و نارنج��ی بصورت محدود اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. اما رنگ ها بکار رفته در ای��ن دو نگاره 
شباهتی به آثاری رنگین دوره ساسانی ندارند. نمونه ها 
زیادی از نقاش��ی از این دوره در دست نیست و برای 
بررس��ی کیفیات رن��گ و خط در آثار دوره ساس��انی 
می بایس��ت به آثار نقاش��ی  و دیوارنگاره های این دوره 
رجوع کرد که بخش��ی از آن ه��ا در داخل خاک ایران 
و برخ��ی دیگر خ��ارج از مح��دوده جفرافیایی ایران 
می باش��د. اما از همان محدود آثار نقاش��ی باقی مانده 

از این دوره چون دیوارنگاره های »س��غدی«3 در خارج 
و یا دیوارنگاره های »ایوان کرخه« در حوالی ش��وش، 
»دورا اروپوس«، حاجی آباد فارس و حصار دامغان در 
داخل مرز ایران و همچنین نمونه نقاشی های »مانویان« 
می ت��وان چنین نتیج��ه گرفت که رنگ ها ب��ه کار رفته 
در این آثار درخش��ان بوده و جلوه ای چشمگیر دارند 
)پاکباز، 1389، 29( و نس��بت به نگاره های ش��اهنامه 
قوام الدین از تنوع بیش��تری برخوردار می باش��ند. این 
درخشندگی و تضاد باعث شده تا تصاویر زنده به نظر 
برسند. اما نگاره های ش��اهنامه فاقد چنین خصوصیتی 
می باش��ند. رنگ های بکار رفت��ه در آن ها مات و بدون 

درخش��ندگی و تضاد می باش��ند )تصاوی��ر 13 و 14(.
ام��ا در ه��ر دو دوره از هن��ر ای��ران، رنگ ها بصورت 
تخت و بدون تیرگی و روش��نی بکار رفته اند )همان( 
»صحنه ه��ای آثار این مکتب، بیش��تر تئاترگونه و فاقد 
پس زمینه هس��تند و از یک رنگ تخت برای پس زمینه 
اس��تفاده شده اس��ت« )ش��یرازی، 1392، 10(. در این 
تصاویر با توجه به س��طوح تخت و رنگ های محدود 
و حت��ی اس��تفاده از یک رنگ برای بیش��تر عناصر در 
نگاره های سرلوح، عنصر خط نقش مهمی در تفکیک و 
جداسازی فرم ها از یکریگر ایفا می کند. در هر دو سازه 
هنری، هنرمند به کمک خط، فرم ها و اشکال تصویر را 
قلم گیری  کرده و بدین ترتیب باعث شناسایی و هویت 

بخش��یدن به عناصر تصویر شده اس��ت )آژند، 1389، 
35(. در فن نگارگری، مانویان نیز  ابتدا طرح مورد نظر 
را با خطوط مرزی طرح افکنی و در نهایت با رنگ های 
مختلف پر می کردند )پوپ، 1378، 29(. نکته دیگری 
که در بررسی نگاره ها وجود دارد این است که هنرمند 
در رنگ آمیزی، خود را مقید به حفظ حریم اش��کال و 
مرز آنها نکرده و بدین ترتیب در بعضی سطوح، رنگ 
از م��رز آن ها خارج و به داخل فرم بعدی وارد ش��ده 

است.
همانط��ور که پیش ت��ر گفته ش��د، هنرمند به ترس��یم 
دقی��ق جزئیات اهمیتی نمی ده��د و در طراحی عناصر 

تصویر 13- دیوارنگاری های سغدی، پنجکنت
مأخذ: )بلنتیسکی، 1390، 54(                                                           

تصویر 14- نفاشي مانوی، خوچو4
مأخذ: )کلیم کایت، 1384، 61(
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تصوی��ر از خطوط س��اده و خالصه ش��ده در طراحی 
آن ها اس��تفاده می کند. در نگاره ش��کار، تنها عنصری 
ک��ه نمادی از فض��ای بیرون و طبیعت اس��ت، کوه و 
گیاهان و در نگاره جلوس، تخت پادشاه و پرده باالی 
س��ر فرش��ته ها یادآوری فضای داخل قصر می باشند. 
هنرمند در ترس��یم کوه ه��ا تنها از چند خط س��اده و 
س��طوح مثلثی ش��کل و همچنین چند خط منحنی و 
مورب برای نمایش گیاهان اس��تفاده کرده است. حتی 
تخت پادش��اه که عنصری مه��م در تصاویر این دوره 
به ش��مار می آید، با خطوطی س��اده و خالصه ترسیم 
ش��ده و تنها با چند نقش تزئینی خالصه ش��ده نشان 
داده شده اس��ت. تزئینات بیشتر در لباس افراد مهم و 
تخت و تاج پادشاه به کار می رود که بازهم در ترسیم 
آن ها از روش چکیده نگاره اس��تفاده شده است. بطور 
کلی عناصر فرعی و کم اهمیت جایی در ترکیب بندی 
این تصاویر ندارن��د. زمینه غالب تصاویر این دوره به 
صورت تخت و ب��ا طبیعتی غیر واقع بینانه و همینطور 
عناص��ر غیر فرعی مثل ک��وه و گل و گیاه به صورت 
خالصه و اس��تیلیزه پر شده است )گری، 1385، 75(. 
پ��ر کردن فضای تصویر ب��ا عناصر اصلی و عدم دقت 
در جزئیات از س��نت های هنری انتقال یاقته از دوران 

ساسانی به این مکتب می باشد.

نتیجه گیری
با عنایت ب��ه پژوهش انجام گرفت��ه در آثار تصویری 
دوره ساس��انی و همچنی��ن مطالعه ص��ور موجود در 
تصاویر س��رلوح این نس��خه، می ت��وان نتیجه گرفت 
ک��ه ارزیابی مقایس��ه ای بین دو س��ازه هنری موجود، 
وجوه اش��تراک بسیاری را به دس��ت می دهد. اشتراک 
در موضوع، اش��تراک در ن��وع ترکیب بندی، در نحوه 
ترس��یم پیکره های انسانی و حیوانی، توجه به حرکات 
و س��کنات پادشاه و اطرافیان او و دقت در ترسیم نوع 
پوشش. فارغ از اینگونه وجوه اشتراک، می توان به چند 
مولفه که اس��باب افتراق این دو س��بک و سنت هنری 
نیز می باش��د دس��ت یافت. از جمله، تفاوت در نوع و 

کیفیت رنگ ها و همچنین پرداخت چهره ها که بیش��تر 
تمای��ل به مکتب س��لجوقی دارد را می توان نام برد. با 
این همه می توان اذعان داش��ت که در مقایسه این دو 
گونه، وجوه اشتراک موجود در آثار هر دو مکتب، بسی 
چش��م گیرتر و قابل اعتنا است تا افتراق و تفاوت های 
دو س��ازه. بی ش��ک ماندگاری مکتب شیراز از سیطره 
ح��وادث تاریخی را می توان در پایمردی ش��اهان آل 
اینجو دانس��ت که به منظور مقابله با استیالی فرهنگی 
و هنری اقوام بیگانه، نسبت به حمایت از هنرمندان و 
احیای سنت های گذشته خود همت شایسته گماردند. 

پی نوشت:
1- »نوذر«، در ش��اهنامه فردوسی، فرزند »منوچهر« و از نوادگان »یرج« بود که 
بعد از پدر به پادشاهی رسید اما به یکباره آئین منوچهر را فراموش کرد و دلش 
بنده گنج و دینار شد. در زمان پادشاهی او، به دلیل بی تدبیری و بی کفایتی او، 
مملکت رو به خرابی گذاشت و در نهایت تورانیان از این فرصت استفاده کرده 
و اولین جنگ میان س��پاه ایران و توران درگرفت. در این جنگ نوذر به دست 

»افراسیاب«–شاه توران- اسیر و سرانجام کشته شد )چمن آرا، 1388، 15(.
2- عقاب یا ش��اهین، س��مبل پیوند فرمانروا با نیروهای آس��مانی و همچنین 
نماد قدرت معنوی اس��ت که همواره حامی ش��اهان بوده و همیش��ه در باالی 
س��ر پادش��اه و یا بر روی تاج او قرار دارد )آموزگار، 1374، 23(. مانند ش��اخ 
روی بعضی تاج ها که نماد نیروی فوق طبیعی و اقتدار س��لطنتی بود )شوالیه، 

.)2 ،1385
3- سغد، سرزمینی را در بر می گرفت که امروزه شامل تاجیکستان، بخش های 
غربی ازبکس��تان می باش��د. این منطقه در روزگار هخامنش��یان، اش��کانیان و 
ساس��انیان بخش��ی از شاهنش��اهی ایران بوده اس��ت. آئین ه��ای مانوی گری، 

زرتشتی، ترسایی و بودایی میان مردم آن سامان رواج داشت.
4- ش��هر باستانی خوچو، پایتخت سلطنتی و کهن اویغوری ها قبل از اینکه در 
واحه تورفان اس��کان یابند، بود. بس��یاری از آبرنگ نگاره ها و دیوارنگاره های 

مکشوف از مانویان متعلق به این منطقه است.
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Abstract:
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 Facing cultural and political domination of the Mongols in the 13th and 14th AD centuries, Shiraz and art schools were
spared the Mongol invasion the range. In order to confront the artistic and cultural domination of the aggressors, Al-
 Injou rulers who were literate revived cultural and artistic traditions of ancient Persia and hidden heritage in this great
civilization once again. The results of this approach have been manifested as in works of this period especially “Shahn-
 ameh Qavam-al-Din Hassan” in 741AD. In this article the researchers try to check the Qavameddin Shahnama tablet
graphics and compare them with the artistic traditions of ancient Persia (Sassanid era), to find and distinguish their simi-
 larities and finally the amount of influence that these two tablet graphics have accepted by some current principles and
 practices of Sassanid art. The present research through comparing the similarities between these two artistic structures
provides a great deal of thematic and structural contributions that are more significant than their differences. The re-
search method of this research is descriptive-analytical and the method of collecting materials is also a library research.

 Key words: Sassanid art, Shiraz school, Al-Injou, Shahnameh Qavam-al-Din Hassan
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